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Mitä tunnusluvut kertovat
yrityksestäsi ja miten niitä

lasketaan. 
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EsittelyEsittely
 Yrityksesi tunnusluvut ovat olennaisia työkaluja organisaa�osi seurantaan.
Tunnusluvuilla pystyt vertaamaan yrityksesi suorituskykyä muihin yrityksiin
sekä oman firman sisäisen laskennan kuukausi�aiseen -ja vuosi�aiseen
seurantaan. Tässä oppaassa esi�elemme keskeisimmät tunnusluvut sekä
miten nämä lasketaan. 
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Myyntikate ja myyntikate- %
Tätä tunnuslukutyökalua käytetään sisäisessä laskennassa ja
se kertoo sinulle �etyn tuo�een tai tuoteryhmän
kanna�avuuden. Myyn�ka�een arvosteluasteikko riippuu
siitä millä toimialalla yrityksesi on. Mikäli yrityksesi pyrkii
koro�amaan markkinaosuu�asi on todennäköistä, e�ä
myyn�ka�eesi on alhainen. Toisin sanoen, alhainen
myyn�kate ei väl�ämä�ä kerro siitä, e�ä yritykselläsi on
heikko hinnoi�eluvoima. 

Kaava: Myyntikate = Liikevaihto – Ainekulut –
Ulkopuoliset palvelut

Myyntikate -% = (Myyntikate / Liikevaihto) * 100

Käyttökate ja
käyttökate- %
Käy�öka�e näy�ää
sinulle, kuinka paljon
yritykselläsi on varoja
ka�amaan poistokuluja,
rahoituseriä ja veroja sen
jälkeen kun liikevaihdosta
on vähenne�y
toimintakulut.

Kaava: Käyttökate =
Liiketulos + poistokulut,
raihoituserät ja verot

(vaihtoehtoisesti:
käyttökate = liikevaihto
– toimintakulut)

Käyttökate-% = 100 *
käyttökate / liikevaihto
Tavoitetaso riippuu
pitkäl� yrityksen
toimialasta ja
pääomarakenteesta.
Arvioitaessa
kanna�avuu�a on
keskeistä vertailla
käy�ökate-%
toimialakuluihin
useamman vuoden ajan.
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Kaava: Omavaraisuusaste-% = 100 * Omat varat / (oikaistun taseen loppusumma –
tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut)

Omat varat = taseen oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + poistoero verovelalla
vähenne�ynä + oman pääoman ehtoiset pääomalainat osi�ain 

(oman pääoman ehtoiset pääomalainat osi�ain = pääomalainaa oikaistaan omaan
pääomaan vain siihen määrään as�, e�ä sido�u oma pääoma tulee katetuksi. Muu osa
pääomalainasta jätetään vieraaseen pääomaan.) Omavaraisuusasteen tulosasteikko:

Yli 50 % = Erinomainen

35-50 % = Hyvä

25-35 % = Tyydyttävä

15-25 % = Välttävä

Alle 15 % = Heikko

--

Omavaraisuusaste- %
Omavaraisuusaste kertoo yksinkertaisuudessaan kuinka vakaalla pohjalla yrityksen toiminta
on, kuinka hyvin yritys kestää tappiota sekä yrityksen pitkän tähtäimen velvollisuuksista.
Omavaraisuusasteen luku kertoo, kuinka suuri osa yrityksen varallisuudesta on rahoite�u
omalla pääomalla. Mitä korkeampi omavaraisuusaste, sitä parempi suoja yrityksellä on
tappiota vastaan. Jos esimerkiksi omavaraisuusaste on hyvin alhainen, voi se tarkoi�aa,
e�ä yksikin huono vuosi kaataa yrityksen. Paras tapa koro�aa omavaraisuusaste�a, on
kasva�amalla yrityksen omaa pääomaa.
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Quick ratioQuick ratio
Quick ra�o mi�aa
yrityksen
kassavalmiu�a, eli
sitä, kuinka hyvin
yrityksen rahat ja
muu likvidi
rahoitusomaisuus
rii�ää ka�amaan
lyhytaikaiset velat. 

Kaava: Quick Ratio
= (lyhytaikaiset
saamiset + rahat ja
pankkisaamiset +
rahoitusarvopaperit)
/ (lyhytaikainen
vieras pääoma –
lyhytaikaiset saadut
ennakkomaksut)

Jos quick ra�on arvo
on 1, niin nopeas�
rahaksi muute�ava
omaisuus ka�aa
kokonaan
lyhytaikaiset velat.
Mitä pienempi
tunnusluku on, sitä
heikompi
kassavalmius on. 

Quick ra�ota ja sen
kehitystä tulee
tarkastella
säännöllises�
pidemmällä
aikavälillä.

Current RatioCurrent Ratio
Current ra�o mi�aa yrityksen maksuvalmiu�a ja
rahoituspuskuria. Tunnusluvulla kerrotaan, kuinka hyvin yritys
selviytyy maksuista ajallaan. Current ra�olla verrataan nopeas�
rahaksi muu�uvien erien suhde�a lyhytaikaisiin velkoihin, eli
lyhytaikainen vieras pääoma. 

Kaava: Current Ratio =  (vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset
saamiset + rahat ja pankkisaamiset +
rahoitusomaisuusarvopaperit) / lyhytaikainen vieras pääoma.

Current ra�o tulosasteikko:

Yli 2,5 = Erinomainen

2 – 2,5 = Hyvä

1,5 – 2 = Tyydyttävä

1 – 1,5 = Välttävä

Alle 1 = Heikko

Jos yrityksellä on hyvä maksuvalmius, kertoo se siitä, e�ä yritys
pystyy hyödyntämään mm. Kassa alennuksia, toisin kuin huono
maksuvalmius kertoo siitä, e�ä yrityksellä on maksuhäiriö kuluja,
viivästyskorko kuluja, jne. 
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Myyntisaamisten kiertoaika (päivää) Myyntisaamisten kiertoaika (päivää) 

Yrityksen muita tunnuslukuja Yrityksen muita tunnuslukuja 

Myyn�saamisten kiertoaikaa kertoo, kuinka monta päivää organisaa�on liikevaihto on
saamisissa ennen kuin siitä saadaan suoritus kassaan. Mitä nopeammin myyn�saamiset
kiertävät, sitä tehokkaampaa perintä on ja sitä vähemmän yrityksen pääomaa sitoutuu
prosesseihin. 

Tavoitetasoon vaiku�avat toimialakohtaiset keskimääräiset maksuajat. Liian pitkä kiertoaika
rasi�aa yrityksen likviditee�ä ja saa�aa kertoa epäkuranteista saamisista.

Kaava: Myyntisaamisten kiertoaika = 365*myyntisaamiset / liikevaihto (12kk)

 Yrityksen muita tunnuslukua on �etenkin vaikka kuinka paljon ja organisaa�o voi itse
muokkailla omia räätälöityjä tunnuslukuja. Kun valitset meiltä controller-palvelun, voimme
räätälöidä teidän yritykselle sopivat tunnusluvut, budje�t ja ennusterapor�t. 

--
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LoppusanatLoppusanat
Kiitos oppaan lataamisesta! Toivo�avas� tämä opas oli hyödyllinen sinulle tai
organisaa�ollesi. Muista e�ä tunnusluvuille on erityisen tärkeää e�ä tuloslaskelma ja tase
on kunnossa. Löydät apua tuloslaskelman- ja taseen tekoon blogistamme  .

--

Tuloslaskelma -blogi Tase -blogi

https://www.valjas.fi/tuloslaskelma/
https://www.valjas.fi/tase/

